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Från: energimyndigheten@energimyndigheten.se
Skickat: den 9 juni 2021 09:57
Till:
Ämne: 2021-200166
Bifogade filer: 0001 Inbjudan till samråd om två markkablar vid Kristinebergsgruvan - Boliden

Mineral AB.pdf

Hej,

Energimyndigheten deltar inte i samråd inför ansökan om miljötillstånd eftersom det inte är vår roll eller inom vår
kompetens att göra en bedömning av: • den enskilda verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning och
utformning • de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre
händelser • miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.
Med vänlig hälsning
Energimyndigheten

Postadress Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Gredbyvägen 10
Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99
registrator@energimyndigheten.se
www.energimyndigheten.se
Org.nr 202100-5000

PS! Vänligen behåll ärendemeningen som rubrik i e-postkonversation med myndigheten för snabb hantering av er
kommunikation
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DELEGATIOSNBESLUT  
Sida 
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Datum 
2021-06-09 

Referens 
Dnr: 2021 672 

 

  

 Sweco Sverige AB  
@sweco.se  

 
 

Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro E-post  
  tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 myndighetsenheten@lyckselse.se  
921 81 Lycksele Storgatan 22 fax 0950-660 35 Bg 202-4404  

 
 

 

Yttrande angående samråd enligt 6 kap. 29-32 §§ Miljöbalken - 
Ansökan om linjekoncession för två 10,5 kV markkablar vid 
Kristinebergsgruvan 

 
Myndighetsnämnden har mottagit samrådshandlingar och har för 
närvarande inga synpunkter eller ytterligare information att tillföra.  
 
Bakgrund  
Den 3 juni bjöds Myndighetsnämnden in till samråd avseende Boliden 
Mineral ABs ansökan om linjekoncession för två 10,5 kV markkablar vid 
Kristinebergsgruvan. Ansökan avser ändring av befintlig 10.5 kV-kabel mellan 
nytt ställverk för gruvventilation Rävliden (US200-10) och tilluftsstation 
US02-10 samt Ny 10,5 kV-kabel mellan Rävliden (US200-10) och nytt 
ställverk HS2-10.  
 
 
 

 
Miljöinspektör 
myndighetsenheten@lycksele.se 

 
 

 

 

 





Čujuhus/adress Telefovdna/telefon E-boasta 

Box 90 0980 - 780 30 (vx)  e-post: kansli@sametinget.se 

981 22  GIRON/KIRUNA   

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58  Org.nr.: 202100-4573 www.sametinget.se  

 

2021-06-19    

dnr 5.2.2- 2021-1068 

 

Boliden Mineral AB 

 

Att:  

@sweco.se 

 

 

 

 

Samrådsyttrande inför ansökan om linjekoncession för koncession för två 

markkablar vid Kristinebergsgruvan i Lycksele kommun, Västerbottens län 

 
 

  
 

Bakgrund  

Boliden Mineral AB avser att ansöka om koncession för tvåmarkkablad vid 

Kristinebergsgruvan i Lycksele kommun. Syftet med samrådet är att informera om projektet 

och att inhämta synpunkter och information inför framtagande av 

miljökonsekvensbeskrivningen.  

 

Sametinget i Sverige är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med 

syfte att förbättra de svenska samernas möjligheter som ursprungsfolk att bevara och 

utveckla sin kultur. Sametingets uppgift är att medverka i samhällsplaneringen och bevaka 

att samiska behov beaktas – däribland renskötselns intressen – vid utnyttjandet av mark och 

vatten. Sametinget har fått möjlighet att yttra sig under samrådet och lämnar synpunkter 

samt generella riktlinjer. 

 

 

Det aktuella området 

De aktuella sträckorna berör åretruntmarker för Malå sameby och vinterbetesmarker för 

Gran sameby. I det aktuella området finns ett flertal flyttleder av riksintresse samt en svår 

passage.  

 

Riksintresse för rennäringen  

Enligt 3 kap. 5 §, första stycket miljöbalken ska mark- och vattenområden som har betydelse 

för bl.a. rennäringen så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 

näringens bedrivande. Enligt andra stycket ska områden av riksintresse för rennäringen 

skyddas mot sådana åtgärder. Bestämmelsen innebär att i områden som är av riksintresse 

ska åtgärder som kan påtagligt försvåra renskötselns bedrivande inte tillåtas. Områdena 

karaktäriseras ofta som flyttvägar, svåra passager, kalvningsområden och rastbeten. 

 
YTTRANDE 

 



Yttrande
Datum Ärendebeteckning

Länsstyrelsen
Västerbotten

 2021-06-29
 

407-6011-2021
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Skellefteå Kraft AB 

Besöksadress: Kanalgatan 71 

Postadress: 931 80 Skellefteå 

Tel: 0910-77 25 00 

Fax: 0910-77 28 82 

info@skekraft.se | skekraft.se 

Faktureringsadress: Box 395, 931 24 Skellefteå 

Org. nr. Skellefteå Kraft AB: 556016-2561 

Org. nr. Skellefteå Kraft Elnät AB: 556244-3951 
 

Dokumentnummer
1051242-v1

Handläggare 

 

Skellefteå Kraft AB 

Telefon  

 

Mottagare 

@sweco.se 

 

 

Samrådsyttrande  
Detaljplan för Samrådshandling Kristineberg 210603 slutv 

Dnr:  

 

Specifika synpunkter  

 

Vi har ingenting att erinra. 



 

Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 

Huvudkontoret Skeppsbrogatan 2 036-35 93 00 202100-5612 www.skogsstyrelsen.se 

Skogsstyrelsen Jönköping Fax Momsreg.nr Sociala medier: @skogsstyrelsen.se 

551 83 Jönköping  036-16 61 70 SE202100561201  
 

 
YTTRANDE 1(1) 

Norra Västerbottens distrikt 
 

Umevägen 1, 92145 Lycksele 
@skogsstyrelsen.se 

Tfn  

Datum 

2021-07-19 
Diarienr  

2021/2220 
Er referens 

 

 
 

Sweco Sverige AB 

 

@sweco.se 

Skogsstyrelsens yttrande angående samråd om två 
markkablar vid Kristinebergsgruvan - Boliden Mineral AB 

Skogsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig i rubricerat ärende. Vi har inte 

hunnit svara innan angivet datum, men vill ändå lämna våra synpunkter. Vi 

har tagit del av handlingarna samt tittat på de lager vi har tillgängliga i våra 

kartor. 

Den huvudsakliga sträckningen bedöms ha ringa påverkan, då den i stort 

följer befintliga vägar och den gamla kabelsträckningen. Som ni också har 

beskrivit i samrådshandlingen berörs ett naturreservat, och ett område med 

flera kulturlämningar i form av gamla gruvhål. Under förutsättning att det 

angivna förfarandet följs har Skogsstyrelsen inte några övriga synpunkter på 

ärendet. 

 

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att 

verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av 

riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. I 

målet för miljöhänsyn ryms även skogens sociala värden. Skogen ska brukas 

på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av skogen. 

Den lokala förankringen är viktig för oss. Skogsstyrelsen har, tillsammans 

med ett tjugotal nationella myndigheter, ett särskilt uppdrag att medverka i det 

regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. 

På grund av rådande omständigheter med Corona och arbete hemifrån har vi 

begränsade möjligheter till utskrift och scanning. Därför skickas detta 

yttrande till er utan underskrift. Vill ni ha en underskriven kopia ber jag er 

meddela oss det, så kompletterar vi med det senare. 

På Skogsstyrelsens vägnar 

 

Skoglig handläggare/arkeolog 

 



Från:                                           
Skickat:                                      den 2 juli 2021 13:22
Till:                                              
Ämne:                                        Information ang samråd ansökan om linjekoncession sökande Boliden Mineral
 
Hej!
 
För kännedom så kan en alternativ ledningsdragning som berör min fastighet komma att påverka ett avtal mellan undertecknad och Boliden, kontaktperson .
Ett avtal som förhandlades fram i samband med nedläggning av befintlig ledning.
 
En ändring av dragningen innebär i så fall att jag redan nu flaggar för att jag begär att vi, parterna, sätter oss ner innan ny ledning läggs ner och resonerar kring förutsättningarna inför ett komplement till
nuvarande avtal.
 
F ö ställer jag mig positiv till den satsning som Boliden avser att göra i Rävliden, vilket kommer att trygga arbetstillfällen för många i närområdet under en längre period.
 
Mvh



Från:                                               
Skickat:                                          den 2 juli 2021 15:17
Till:                                                  
Kopia:                                            SGI
Ämne:                                            samråd om två markkablar vid Kristinebergsgruvan - Boliden Mineral AB
 
SGI dnr              5.3.2-2106-0460
 
 
Hej!
SGI har fått en inbjudan om samråd i rubricerat ärende, 2021-06-03.
Vi avstår från att lämna synpunkter i samrådet.
 
Med vänliga hälsningar
 

 (Geotekniker)
Statens geotekniska institut
Avd Effektivare markbyggande

Olaus Magnus väg 35
581 93 L NKÖPING
Telefon: 
Mobil

SGI - På säker grund för hållbar utveckling 

www.sgi se | Twitter| Linkedin
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Från: @sgu.se>
Skickat: den 4 juni 2021 18:03
Till:
Kopia: SGU Diariet
Ämne: SGU 33-1343/2021 / Samråd Ansökan från Boliden Mineral AB om tillstånd för två

markkablar vid Kristinebergsgruvan, Lycksele kommun

Hej,
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 2021-02-19 tagit emot rubricerad remiss. SGU ger generellt i detta
samrådsskede för infrastrukturprojekt inte ett platsspecifikt yttrande, utan hänvisar till SGU:s allmänna riktlinjer
som bifogas nedan.

Med vänlig hälsning,

__________________________

Statsgeolog
Epost: @sgu.se
Telefon, växel: 018-17 90 00

Sveriges geologiska undersökning
Kiliansgatan 10
225 50 Lund

Yttrande avseende infrastrukturremisser
Markens geologiska och morfologiska egenskaper är grundläggande för olika områdens miljöförhållanden,
geotekniska egenskaper, grundvattenförhållanden och associerade risker. Tidig användning av geologisk information
vid planering och projektering kan därmed minska kostnader och miljöpåverkan samt förkorta ledtider för samtliga
involverade aktörer.

Vi vill generellt påpeka att vid val av anläggningsmetod har typ av jordart, jorddjup och bergart samt
grundvattennivå betydelse ur en hållbar miljö- och kostnadssynpunkt. Kunskap om markens beskaffenhet avseende
dessa parametrar kan till exempel användas för optimal placering, design och utförande av
infrastrukturanläggningar, lednings-, spår- och vägdragning inklusive tillhörande grundläggning och
storleksbestämning av ev. fundament. Detta för att ur teknisk- och miljösynpunkt erhålla hög säkerhet, men även för
att om möjligt minska behov av bergmaterial och erforderlig transport. SGU anser att krossat berg eller morän ska
användas istället för naturgrus.

För hjälp till handledning och tillgång till relevant information om jordarter, berggrund, grundvatten, geomorfologi,
geologisk heterogenitet och geologiska naturvärden, samt georisker, som t.ex. skred, ras, sura sulfatjordar,
översvämning, föroreningsspridning och erosion med syftet att planera placering och anläggningsteknik hänvisar vi
till vår checklista:
https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/infrastrukturprojekt/
samt vår hemsida: https://www.sgu.se/ .



Čujuhus/adress Telefovdna/telefon E-boasta 

Box 90 0980 - 780 30 (vx)  e-post: kansli@sametinget.se 

981 22  GIRON/KIRUNA   

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58  Org.nr.: 202100-4573 www.sametinget.se  

Riksintresse rennäring ska ses i ett landskapsperspektiv eftersom det handlar om ett skydd 

för områden med olika ändamål som måste hänga ihop för att helheten ska fungera. 

Rennäringen är en förutsättning för den samiska kulturen och riksintresseskyddet för 

rennäringen tillkom p.g.a. rennäringens svårigheter att hävda sig mot starka 

exploateringsintressen. 

 

 

Inflytande 

Verksamhetsutövaren ska ha dialog direkt med de berörda samebyarna om planerade 

exploateringar. Sametinget anser att vissa normer ska följas för att det ska anses som att 

samebyn deltagit effektivt. Detta innebär att:  

 Samrådet ska ske i ett tidigt skede.   

 Berörda samebyar ska få så mycket information om åtgärden att de kan fatta ett 

informerat beslut om projektet och om de så önskar lämna sitt ”fritt och informerade 

samtycke”.   

 Berörda samebyar ska ges möjlighet till ett effektivt deltagande och ett faktiskt 

inflytande. För att nå ett effektivt deltagande avses; tidsaspekten, ekonomiska 

resurser och att inga andra faktorer redan låst förutsättningarna.   

 

 

Samisk markanvändning och MKB 

En exploatering av marken innebär att landskapet runt omkring påverkas med förändrad 

natur och förutsättningar. Detta ger konsekvenser för samerna och den samiska kulturen, då 

den samiska markanvändningen som regel försämras. Det är viktigt att berörda samebyar 

kommer in i ett tidigt skede i arbetet med att ta fram en MKB för att kunna förmedla sina 

kunskaper och syn på den planerade verksamheten. En grundprincip är att traditionell 

kunskap ska värderas lika som annan kunskap. Sametinget har tagit fram en vägledning för 

hur samisk markanvändning ska integreras i MKB-processen: 

https://www.sametinget.se/26843 

 

I en MKB ska bland annat följande beskrivas:  

 Hur, när och var renskötsel bedrivs i det aktuella området 

 Vilken funktion området har för renskötseln 

 Samlad bedömning av vilka konsekvenser som kan uppstå för renskötseln inom 

berörd samebyn samt påverkan på samebyns funktionella samband 

 Kumulativa, permanenta, tillfälliga, sociala och kulturella effekter 

 Redogöra för berörda riksintressen 

 Redovisa förebyggande och skadelindrande åtgärder som vidtas för att minimera 

störningar på rennäringen  

 Redovisa aktuell samt förutsägbar intrångsbild för berörd sameby 

 Eventuell påverkan på angränsande samebyar 

 Redovisa vad som framkommit i samrådet med berörda samebyar 

 

 

 

I Sametingets yttrande har avdelningschef Lars-Ove Sjajn beslutat efter föredragning av 

samhällsplanerare Brita Iren Thomasson, avdelning Rennäring, Miljö och Samhälle. 
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SGU har även utvecklat användarstöd för flera områden, bland annat hur geologiska frågor kan påverka samhälle
och infrastruktur. https://www.sgu.se/anvandarstod-for-geologiska-fragor/

SGU har tagit fram en checklista för vilken information vi anser bör redovisas i en MKB gällande påverkan på
grundvattenförekomst:
https://www.sgu.se/grundvatten/vattenforvaltning/checklista-paverkan-grundvattenforekomst/

SGU erbjuder även en karttjänst som visar grundvattenmagasin:
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-grundvattenmagasin.html






